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 های پژوهطي نتايح تحقيق طزح صفحه ای 3و  1و گشارش  تزخواى دانصفزم 

 
ٛبي تحقيقبتي پبيبٓ يبفتٚ ّ٘سسٚ سا ثشسسي ٗ ثب استفبدٙ اص فشآيٖذ  ّ٘سسٚ َّي تحقيقبت سالّت دس ٕظش داسد ٕتيدٚ عشح

دإص تٍ٘يذ ضذٙ سا دس اختيبس ّخبعجئ ٗ   (Knowledge Translation & Exchange)تجبدً دإصتشخْبٓ ٗ 

دٖٛذىبٓ خذّبت ّشاقجتي ٗ ...(  ىيشٕذىبٓ ح٘صٙ سالّت ، ىيشٕذىبٓ ٗ اسائٚ ريٖفؼبٓ ) اص خَْٚ ػُْ٘ ّشدُ، سيبستيضاسآ ٗ تػْيِ

ٛيئت ػَْي فشُ صيش سا خٜت سٍٜ٘ت فشآيٖذ تشخْبٓ ٗ تجبدً  قشاس دٛذ. ٍزا ضشٗسي است مٚ مَيٚ پژٗٛطيشآ ٗ اػضبي ّحتشُ

 دإص تنْيٌ ْٕبيٖذ.

 

 الف: هطخصات طزح:

 زاىيدر ا يپشضک خذهات دنذاى تيوضع يابيارس :ػٖ٘آ مبٌّ عشح

 ، ّٜطيذ غفبسپ٘سٕيَ٘فش ػاليي اٍْ٘تي  :ّدشي عشح

   

 

 نام بزدهبه طور دقيق اص ثئ ىشٜٗٛبي صيش حذاقٌ يل ىشٗٙ سا إتخبة مٖيذ ٗ )؟ هستنذ يهخاطباى طزح ضوا چه کسان :ب

 (ْٕبيذ.ض٘د مٚ ثت٘إذ اص ٕتبيح عشح ثٚ ع٘س ّستقيِ استفبدٙ  يىفتٚ ّ ي)ىشٗٙ ّخبعت ثٚ فشد يب ىشٗٛت٘ضيح دٛيذ.ٗ  

 

 ستاد وسارت بهذاضت يزاى و سياستگذاراىهذ         

 خذهات)دنذانپشضکاى(ذگاى نارائه ده 

 يخذّبت دٕذإپضضن يٛب ثشا ْٚيث يسغح پ٘ضط يثٚ ّٖظ٘س استقب ييثشٕبّٚ ٛب ٔيتذٗ

  ياسائٚ ضذٙ دس ثخص خػ٘ظ ٗ ػّْ٘ يثش خذّبت دٕذإپضضن يسبختبس ٕظبست ثٜج٘د

 ىش ٗ ٗصاست ثٜذاضت   ْٚيث يسبصّبٕٜب يٛب بستيس طتشيٛشچٚ ث يٗ ْٛبٖٛو سبص تؼبٌّ

 يشيطييثٜذاضت دٛبٓ ٗ دٕذآ ثٚ سْت پ يٛب بستيّدذد س ِيتٖظ

 ّٖبثغ ّٖبست عيتخػ يمٖٖذٙ استقبء سالّت دٛبٓ ٗ دٕذآ ثشا تيحْب يٛب بستيس ٔيتذٗ 

 اقطبس خبّؼٚ يتْبّ بٓيثٚ خذّبت ثشاثش دس ّ يدستشس ياستقب يثشا  يضيس ثشٕبّٚ
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: بزناهه ضوا بزای کاربست نتايح چيست )لطفا دقيقا هنطبق با بخص هزبوطه و گانت چارت در فزم پزوپوسال تنظين ج

 گزدد( 

 

اص فٜشست صيش ّي ت٘إيذ استفبدٙ ْٕ٘دٙ ٗ يب سٛنبسٛبي دييشي سا پيطٖٜبد ْٕبييذ( ثذيٜي است  ٛش عشح ّي ت٘إذ اص چٖذئ 

 ْٕبيذ.سٗش ثشاي تشخْبٓ دإص استفبدٙ 

 

  پشٗپ٘صاً  پژٗٛص يعشاح بيثب ىشٗٙ ّخبعت ٗ استفبدٙ مٖٖذىبٓ ثبٍق٘ٙ دس ٖٛيبُ إتخبة ّ٘ض٘ع  يْٛفنش  بيّطبسمت 

  ْٛفنشي ثب ىشٗٙ ّخبعت ٗ استفبدٙ مٖٖذىبٓ ثبٍق٘ٙ دس ٖٛيبُ اخشاي پژٗٛص ّطبسمت يب 

 پژٗٛطي داخَي  -إتطبس ّقبٍٚ دس ّدَٚ ٛبي ػَْي 

  َٚپژٗٛطي خبسخي -ٛبي ػَْيإتطبس ّقبٍٚ دس ّد 

 اسائٚ دس مٖفشإس ٛب ٗ سْيٖبسٛبي داخَي 

 اسائٚ دس مٖفشإس ٛب ٗ سْيٖبسٛبي خبسخي 

  آٓ   آٓ ثشاي استفبدٙ مٖٖذىبٓ ثبٍق٘ٙ يب ّقبٍٚ حبغٌ اص  اسسبً خالغٚ يب ىضاسش مبٌّ عشح 

 ثٚ آٓ   تفبدٙ مٖٖذىبٓ ثبٍق٘ٙقشاس دادٓ ّتٔ مبٌّ ىضاسش يب خالغٚ اي اص آٓ دس ٗة سبيت ثٚ ّٖظ٘س دستشسي اس 

 ٕظيش ّدَٚ ٛب يب سٗصٕبّٚ ٛبي ّ٘سد ػالقٚ ػُْ٘( إتطبس ٕتبيح پژٗٛص دس ٕطشيبت غيشػَْي( 

  ٓإتطبس يبفتٚ ٛب دس خجشٕبّٚ ٛب ٗ ثٍ٘تٔ ٛب )ٕظيش ٕطشيبت دسٗٓ سبصّبٕي مٚ خجش ٛبي ػَْي ٗ غيش ػَْي ّشتجظ ثب آ

 سبصّبٓ سا ّٖتطش ّي مٖذ(

  اسائٚ يبفتٚ ٛبي پژٗٛص ثٚ خجشٕيبسآ سسبٕٚ ٛب ٗ يب ضشمت دس ّػبحجٚ ٛب 

 ٙ٘ثشاي ّؼشفي ٕتبيح پژٗٛص  تطنيٌ خَسٚ ثب استفبدٙ مٖٖذىبٓ ثبٍق 

  تٜيٚ ٗ اسسبً ٕتبيح ثب صثبٓ ّتٖبست ّخبعجئ )ٕظيش ٕ٘ضتٚ ٛبي سبدٙ ثشاي ثيْبسآ ٗ يب ّشدُ، ىضاسش ٛبي م٘تبٙ ثشاي

 ّذيشآ ٗ ّسئٍ٘ئ(

 ٕدبُ اقذاّبت الصُ ثشاي تدبسي سبصي يبفتٚ ٛب )ثجت پتٖت، ػقذ قشاسداد ثب غٖؼت ٗ ... (ا 

 ............................................. : سبيش اقذاّبتي مٚ ّ٘خت ّي ض٘د ٕتبيح پژٗٛص ثٚ ّخبعت آٓ ّٖتقٌ ىشدد 

 ُٛيچنذا 
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  :(نوضته ضودحذاکثز در يک صفحه ) پيام اصلي حاصل اس طزح پژوهطي: د

اص دادٙ  يشيىضاسش ثب ثٜشٙ ى ٔياست. دس ا شآيٗ ا بيدس دٕ دٕذإپضضني اسائٚ خذّبت تيٗضؼ يّشٗس يىضاسش،  ثشسس يٛذف اغَ 

ّشث٘ط ثٚ ّغبٍؼبت ِّٜ  حيْٛچ٘ٓ ىضاسش ٛب ٗ ٕتب شآيدس ا يخذّبت دٕذإپضضن تيٛب ٗ اعالػبت ّ٘خ٘د ٗ ّشتجظ ثب ٗضؼ

 ياسائٚ خذّبت دٕذإپضضن ستِيخذّبت ٗ... ثٚ غ٘ست خبّغ،  س ٔياص ا يدسآّذ خبٕ٘اس،  ّغبٍؼبت ثٜشٙ ّٖذ ٖٚياص خَْٚ ٛض يمط٘س

 پشداختٚ ضذٙ است. ستِيس ٔيٕقبط ضؼف ٗ ق٘ت ا يسا اسائٚ ٗ ثٚ ثشسس شآيدس ا

دس استفبدٙ اص خذّبت  يمبٛص ٕبثشاثش يثشا ييساٙ حٌ ٛب ذيثٜذاضت ثب بستيزاسآيدٛذ مٚ س يىضاسش ٕطبٓ ّ ٔيا حيٕتب

پ٘ضص خذّبت  ذيثب يدسّبٕ يٛب ْٚيِّٜ است ث بسيثس يمبٛص ٕبثشاثش يسالّت ثشا يٛب ْٚياسائٚ دٖٛذ. ٕقص ث يدٕذإپضضن

دس اسائٚ خذّبت ثٜذاضت دٛبٓ ٗ  شإٚيطييپ نشديسٗ قيتط٘ يثشا ْٚيث يستِ ٛبيثٚ اغالح س بصيدٖٛذ. ٕ صيسا افضا يدٕذإپضضن

ّدذد خذّبت  ِيتٖظ. دسّبٓ ْٚيث تيثٜج٘د ٗضؼ ياص ساٙ ٛب ينيثٚ ػٖ٘آ  يَيتنْ ْٚيضشٗست ت٘خٚ ثٚ ث٘د. ض يّ ذٙيدٕذآ د

  الصُ است. ،يشيطييثٜذاضت دٛبٓ ٗ دٕذآ ثٚ سْت پ

ثٚ  ٕيبٙتذٗئ استبٕذاسدٛبي استقب ميفيت دٕذإپضضني ػّْ٘ي خْٜ٘سي اسالّي ايشآ ثب  ٖٚيصّ طتشدسيث يثٚ پژٗٛص ٛب بصيٕ

ّطبسمت ٗ ّقجٍ٘يت  يٗ سيبست ٛبي سالّت مط٘س ٗ ثب حذامثش سسبٕ ظيٗتغجيق ّٖبست ثب ضشا يسغح استبٕذاسدٛبي خٜبٕ

 ض٘د. يآٓ، حس ّ يياخشا

 شيالصُ است حذامثش ٗ حذاقٌ ّقبد يش،يتفبٗت دس ػَْنشد، تدشثٚ ٗ ّ٘اد ّ٘سد استفبدٙ ت٘سظ دٕذإپضضنبٓ ٗ ػ٘اٌّ د ٌيثٚ دٍ

 ض٘د. ٔييتؼتؼشفٚ ٛب  يثشا

ت٘إذ ثب  يثشٕبّٚ ٗخ٘د داضت مٚ ّ ٔيدس ا ضيٕ ياضنبالت شآ،يٕقبط ق٘ت ّتؼذد دس ثشٕبّٚ اّ٘صش ّذاُٗ دٕذإپضضنبٓ دس ا شغِيػَ

ٗ  يّٖبست ٗ مبسثشد ٔيإتخبة ػٖبٗ ،يبددٛي ياغالحبت ضبٌّ سٗضٜب ٔي. اذيّ٘اسد، ثشٕبّٚ سا استقب ثخط ٔيٗ اغالح ا ياػتجبسسٖد

 يسٗضٜب شآ،يدسا يآّ٘صش ّذاُٗ دٕذإپضضن يثبضذ.  دس ثشٕبّٚ ٛب يدٕذإپضضنبٓ ّ بصيثب ٕ تٖبستثٚ سٗص ث٘دٓ ّ٘ض٘ػبت ّ

 ،يبثيثبصاس ،ياستجبع يّٜبستٜب شيٕظ ييشيد ٔيضذٙ است. اٍجتٚ ػٖبٗ يضيثشٕبّٚ س يثشٕبّٚ ثٚ خ٘ث يبثيٗ اسصض يشيبدىيٗ  يبددٛي

دس  يآّ٘صض يخض ثشٕبّٚ ٛب ت٘إذيمط٘سٛب ٗخ٘د داضت مٚ ّ شيسب يا فٚآّ٘صش ّذاُٗ حش يدس ثشٕبّٚ ٛب ضيٕ ياقتػبد ٗ ّغت داس

 .شديقشاس ثي شآيا

 ،يٗ ّبٍ يضضيػ٘اٌّ إي يآً ثب ت٘إْٖذسبص ذٙيّٖبست ٗ ا ظيثٚ اسائٚ ضشا بصيٕ ش،ياخ يدس سبٍٜب بٓيشإيا يّطبسمت ػَْ شغِيػَ

 .است شٙيٗ غ يٕ٘ضتٔ ػَْ يثشا بصيّ٘سد ٕ يدٗسٙ ٛب يٗ ٕ٘ضتٔ، ثشىضاس قيتحق يّ٘ثش ثشا ياسائٚ فشغت ٛب
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 نوضته ضود. (صفحه 3حذاکثز در هطالعه ) خالصه اخزاييه( 

. ذيآ يخ٘ة ثٚ ضْبس ّ يصٕذى ياص الصّٚ ٛب ينيٗ  يسالّت ػّْ٘ ٖفليدٛذ مٚ سالّت دٛبٓ خضء ال يّغبٍؼبت ّختَف ٕطبٓ ّ

دس سغح خبّؼٚ ٗ  يّذاخَٚ ا يثشٕبّٚ ٛب يٗ اخشا ٔيتذٗ ،يفشد يّشاقجت ٛب بصّٖذيسبٍِ ٕ ياص دٛبٓ ٗ دٕذآ ٛب يثشخ٘سداس

( دس ّيبٓ ثضسىسبالٓ خ٘آ ٗ ٗ... پشي٘دٕتبً )پالك دٕذإي فشاٗإي پ٘سيذىي دٕذإي ٗ ثيْبسي ٛبي ،است يحشفٚ ا يّشاقجت ٛب

 شإٚيطييپ يثشٕبّٚ ٛب تيض٘د، ٕطبٓ دٖٛذٙ ػذُ مفب يّ بفتيٕبدسست مٚ ت٘سظ إٜٓب دس شإٚيطييپ يّيبٕسبً ايشآ، ٗ ّشاقجت ٛب

 است.  شآيثٜذاضت دٛبٓ ٗ دٕذآ دس ا يّشاقجت ٛب ستِيدس س

ّدذد  ِيتٖظ ٔ،يّشاقجت ثٜذاضت دٛبٓ است. ثٖبثشا ستِياًٗ س تياٍٗ٘ شإٚ،يطييپ يثستٚ خبّغ ضبٌّ ّشاقجت ٛب لي دبديا

 .الصُ است ،يشيطييخذّبت ثٜذاضت دٛبٓ ٗ دٕذآ ثٚ سْت پ

چبٍص  يفؼَ تيٗضؼ ياغَ ٌيّٖبثغ ّٖبست دٍ عيتخػ يمٖٖذٙ استقبء سالّت دٛبٓ ٗ دٕذآ ثشا تيحْب يٛب بستيفقذآ س 

 . دس مط٘س ث٘دٙ است ضيثشإي

 يثٚ اّنبٕبت ثٜذاضت يٗ مبٛص اختالفبت دس دستشس يػّْ٘ يآىبٛ صيافضا يّٖبست ثشا يٛب يثٚ ّذاخالت ٗ استشاتژ يف٘س بصيٕ 

   حس ّي ض٘د.

 ٔيثٚ ا ٔيت٘خٚ ّسئٍ٘ يف٘س بصياست مٚ ٕ ييشيّطنٌ ثضسه د يٛب ثب دٕذإپضضنبٓ ٗ ّشامض دٕذإپضضن ْٚيػذُ تؼبٌّ ّٖبست ث

، ضٕ٘ذ يٗ پضضل ّتضشس ّ ْبسيث يؼٖي ٚيقض ٖفغيٛب ٛش دٗ ر ْٚيپ٘ضص خذّبت ت٘سظ ث يعَجذ چشا مٚ ثب سٕٗذ فؼَ يِّٜ سا ّ

خذّبت ّختَف  بفتيدس  يثش سٗ  يشخضئيتبث يدٕذإپضضن ْٚيّشاقجت ثٜذاضت دٛبٓ ٗ دٕذآ، ث ستِيثب ت٘سؼٚ س شآ،يدس ا

دٛذ  يٛب ٕطبٓ ّ بفتٚياست. دس حبً حبضش  شآيدس ا ْٚيث ستِيدس س يٕقع خذ ليٕطبٓ دٖٛذٙ  ٔيداضتٚ است. ا يدٕذإپضضن

  ض٘د. يّ ذٙيدس اسائٚ خذّبت ثٜذاضت دٛبٓ ٗ دٕذآ د شإٚيطييپ نشديسٗ قيتط٘ يثشا ْٚيث يٛب تِسيثٚ اغالح س بصيٕ

ت٘إذ ثب  يثشٕبّٚ ٗخ٘د داضت مٚ ّ ٔيدس ا ضيٕ ياضنبالت شآ،يٕقبط ق٘ت ّتؼذد دس ثشٕبّٚ اّ٘صش ّذاُٗ دٕذإپضضنبٓ دس ا شغِيػَ

 ضيٕ ياقتػبد ٗ ّغت داس ،يبثيثبصاس ،ياستجبع يّٜبستٜب شيٕظ ييشيد ٔيػٖبٗ، ذيّ٘اسد، ثشٕبّٚ سا استقب ثخط ٔيٗ اغالح ا ياػتجبسسٖد

 .شديقشاس ثي شآيدس ا يآّ٘صض يخض ثشٕبّٚ ٛب ت٘إذيمط٘سٛب ٗخ٘د داضت مٚ ّ شيسب يآّ٘صش ّذاُٗ حشفٚ ا يدس ثشٕبّٚ ٛب

 

خذّبت  تيٗضؼ يبثياسص ٗ ثب ّشٗس ىضاسش ٛبي  مط٘سٛب شيٕظبُ سالّت سبّغبٍؼبت إدبُ ضذٙ ثش سٗي ائ ىضاسش ثشاسبس 

اص دادٙ ٛب ٗ اعالػبت ّ٘خ٘د ٗ ّشتجظ  يشيثب ثٜشٙ ىضبخع ٛبي ِّٜ ّغبٍؼبتي ٗ ْٛچٖئ  ٗ استخشاجّشث٘ط ثٚ إٜب  يدٕذإپضضن

دسآّذ خبٕ٘اس،   ٖٚياص خَْٚ ٛض يّشث٘ط ثٚ ّغبٍؼبت ِّٜ مط٘س حيْٛچ٘ٓ ىضاسش ٛب ٗ ٕتب شآيدس ا يخذّبت دٕذإپضضن تيثب ٗضؼ

ٕقبط  يٗ ثٚ ثشسس ائٚسا اس شآيدس ا ياسائٚ خذّبت دٕذإپضضن ستِيخذّبت ٗ... ثٚ غ٘ست خبّغ،  س ٔياص ا يّغبٍؼبت ثٜشٙ ّٖذ

 پشداختٚ ضذٙ است.  ستِيس ٔيضؼف ٗ ق٘ت ا

ثبضذ. ْٛضّبٓ ثب  يخ٘د ّ يحبضش ثٚ اص دست دادٓ دٕذآ ٛب يٕيشش افشاد ٕسجت ثٚ سالّت دٛبٓ ٗ دٕذآ، مْتش فشد شييثب تغ

دسّبٓ  يّشاخؼٚ ثشا صيٗ ّ٘خت افضا بفتٚي صيافضا ضيّطنالت سالّت دٛبٓ ٕ ،يضذٓ فشد ثب ّطنالت پضضن شيسٔ ٗ دسى صيافضا

 غيدس ثضسىسبالٓ ضب ٘دٕتبًيپش يٛب يْبسيدٕذآ، اص دست دادٓ دٕذآ ٗ ث يذىيّبٕٖذ پ٘س آدٛبٓ ٗ دٕذ يٛب يْبسيىشدد. ث يّ

 يقشاس ّ شيتحت تبث بيٕفش سا دس دٕ بسديَيّ 9/3حذٗد  تيٗضؼ ٔي. ابستيدس دٕ يثٜذاضت ػّْ٘ يّطنٌ ػْذٙ ثشا لياست ٗ 

 2010دس سبً  يدٛبٓ ٗ دٕذآ دس ّغبٍؼبت خٜبٕ يْبسيث ٔيتش غيضب ،يدائْ يدسّبٓ ٕطذٙ دس دٕذآ ٛب يٛب يذىيدٛذ. پ٘س

ّٖبست  يىزاس ٚيثب سشّب يفؼَ بستيسث٘دٙ است. ( ٔيْٛٚ سٖ يدسغذ )ثشا 3۳آٓ دس سغح خٜبٓ  ٘عيض ضآيضذ مٚ ّ يبثياسص

 .سبٍِ ٗ ّشاقجت اص خ٘د مْل مٖٖذٙ ثبضذ يسجل صٕذى تيثٚ ّٖظ٘س تق٘ ْبسياستقبء آّ٘صش ث ،يآىبٛ صيت٘إذ دس افضا يّٖبثغ ّ


